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Nevek üzenete – Keresztnevek és családnevek tükrében címmel április 27-én tartottunk 
író-olvasó találkozót Kiss Gábor számítógépes lexikográfus, nyelvésszel, a Tinta kiadó 
igazgatójával.  
 
Az Egerszeg Fesztivál keretében május 13-án Németh János keramikusművész 
művészeti albumának bemutatójára került sor könyvtárunkban.  
 
Május 26-án a Nagyítás című társadalmi-kulturális hetilap mutatkozott be 
könyvtárunkban. Meghívott vendégeink a lap szerkesztői, munkatársai, Csontos János, 
Brém-Nagy Ferenc, Száraz Miklós György és Péntek Borbála voltak.  
 
A Millecentenáriumi Közalapítvány, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Zala Megyei 
Levéltár szervezésében került sor június 1-jén  Végh Ferenc Egerszeg végvár és város a 
17. században című könyvének bemutatójára, mely a Zalaegerszegi Füzetek sorozatának 
10. darabja.  A könyvet bemutatta: Dominkovits Péter történész-levéltáros. 
 
Az Ünnepi Könyvhéten két rendezvényre került sor az intézményben. Június 3-án a 
Székelyföld c. folyóirat és a Hargita Kiadó mutatkozott be.  Vendégeink voltak 
Ferenczes István József Attila-díjas költő, főszerkesztő és Fekete Vince József Attila-
díjas költő, főszerkesztő-helyettes. Az alkotókkal Péntek Imre költő beszélgetett. Az est 
házigazdája Kiss Gábor könyvtárigazgató volt. 
 
Június 8-án Keresztury Dezső dedikál c. kötet bemutatójára került sor, amelyet Kiss 
Gábor ismertetett. Ez a program a Keresztury Irodalmi Kör rendezvénye volt. 
 
          Szili Erika 

 

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 
2009 április 2 - án -  Andersen születésnapján - elindult a Mese útja országos 

olvasásnépszerűsítő projekt. A mesehónap mindegyikének egy-egy mesehős a 
főszereplője. Bővebben a projektről a http://www.meseutja.hu honlapon 
tájékozódhatunk. Zala megyébe 2010 februárjában „érkezett” a mesehónap. A megyei 
programokról – a MESE ÚTJA menüpontban - a koordinátor, Matusné Gáll Éva 
könyvtáros szerkesztésében az Apáczai ÁMK honlapján előzetesen is tájékozódhattunk 
(http://www.apaczaizeg.hu/nuke/modules.php?name=Boszi). 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára is készült a mesehónapra – 
még 13 közreműködő zalai és muraszombati intézménnyel (könyvtár és iskola) 
közösen. A Boszorkányos Mesefa-pályázatra boszorkányokról szóló könyveket 
ajánlhattak az olvasó gyerekek január 30-ig. A Boszorkányos rajz- és boszorkánykellék 
– készítő versenyre szintén január végéig várta a gyermekkönyvtár a zalai gyerekek 
alkotásait. Januárban és februárban boszorkányos könyvtári foglalkozásokon 
ismerkedhettek meg a kisiskolások a varázslás rejtelmeivel. Február 15-én pedig – nagy 
örömünkre – vendégünk volt Boldizsár Ildikó mesekutató, aki „elvarázsolta” a 
gyerekeket a jó és a rossz boszorkány birodalmába.  A gyermekkönyvtárban 
Boszorkány-sarok hívta fel a figyelmet a boszorkányos olvasmányokra, valamint a 
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boszikról szóló internetes oldalakra. A „Boszorkányok márpedig vannak!” - jelmondat 
szellemében szerveződő programsorozatról a megyei gyermekkönyvtár honlapján is 
időről-időre hírt adtunk / http://www.dfmk.hu/~gyerek/linkkep6.htm/.2  
 
        Március 12-én  Iró-olvasó  találkozót szerveztünk Nógrádi Gáborral a 
Belvárosi Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Petőfi Sándor 
Székhelyiskolában a Petőfi – iskolanapok keretében. A találkozó közel 50 résztvevője 
érdeklődéssel követte Nógrádi Gábor könyveinek bemutatóját, és a gyerekek kérdéseire 
adott válaszokból kirajzolódó írói életutat. Az „okos” kérdésekért járó ajándékokon túl 
kedvezményesen, 500 - 800 Ft-ért vásárolhattak a diákok könyveket, melyeket Nógrádi 
Gábor személyre szólóan dedikált. 
 
           Az Internet Fiesta 2010. gyermekkönyvtári rendezvényeinek célja ebben az 
évben az volt, hogy minél több érdekes honlapot megismertessünk a gyerekekkel. 
Fontosnak tartottuk, hogy A mese útja projekt honlapját is megmutassuk a gyerekeknek. 
Ennek megfelelően a következő programokat kínáltuk: 

• március 23.– www.apaczaizeg.hu –  Boszorkány hava – Zalában. 
                                        Honlap bemutató foglalkozás 3. osztályosoknak  

• március 24. - www.meseutja.hu - Tündérektől az Óperenciáig a MESE 
ÚTJÁN. Honlap bemutató foglalkozás 4. osztályosoknak. 

• március 25.  Startlap / gyerek . A tematikus kereső bemutatása és 
alkalmazása a gyakorlatban 3. osztályosoknak. 

• március 30.  Kalandra fel! - Fiesta – totó fiúknak. 
• március 31.  Tavaszi virágkereső -  Fiesta – totó lányoknak. 

 
Március 22-én rendeztük meg a hagyományos megyei József Attila versmondó 

verseny Zalaegerszeg városkörnyéki döntőjét. Nyolc iskolából 15 felső tagozatos 
szavaló vetélkedéséből hárman jutottak tovább az - ebben az évben Zalakaroson 
megtartott - megyei döntőre. A résztvevők emléklapot kaptak, a legjobb versmondók 
könyvjutalomban részesültek. 

Az én mesém című, meseíró és mesemondó kisdiákok versenyét az érettségi 
szünetben, május 3-án az Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnáziummal 
közösen rendeztük meg. A megadott meseszereplőkről  ezúttal 12 kisdiák írt mesét, és 
közel 30 fős - szülők, pedagógusok és gyerekek alkotta – közönség előtt elő is adták a 
történetet. A három legjobb meseíró-mesemondó kisdiákon kívül öten különdíjban 
részesültek, és valamennyi résztvevő az iskolától emlékplakettet és emléklapot kapott. 
A díjazottak könyvjutalomnak is örülhettek. Érdekessége a versenynek, hogy a zsűri 
első díjasa megegyezett a közönség által is legjobbnak tartott (közönségdíjas) alkotóval. 

Május 7-én a Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Dózsa György tagiskolájának aulájában rendeztük meg az Irodalmi kalandozások című 
megyei levelezős játékunk záró programját. A háromfordulós levelezős játék során 14 
iskolából 29 csapat olvasott el három magyar ifjúsági regényt (Nógrádi Gábor: A 
bátyám zseni; Nemere István: A várúr fia; Böszörményi Gyula: Az elveszett történet) a 
tanév folyamán, és oldotta meg az olvasmányokhoz kapcsolódó rejtvényfüzeteket. Az 
eredményhirdetést és jutalmazást megelőzően a játék során legjobban teljesítő 7 csapat 

                                                           
2 A programokról részletesebben lásd Oláh Rozália cikkét a 27-32. oldalon. (a szerk.) 
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bemutatkozó jelenettel elevenítette meg az olvasottakat. A nyertes csapatok 
könyvjutalmat, valamint díszes oklevelet és ajándékokat vehettek át. 

Május 12-én került sor a Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely és a Zala Megyei 
Önkormányzat Pedagógiai Intézete Könyvtára tavaszi továbbképzésére "Mentés 
másként" - avagy új utakon az olvasás? címmel. A szakmai délutánon dr. Fűzfa Balázs, 
a Savaria Egyetemi Központ docense az olvasásfejlesztés új módszereiről tartott 
előadást könyvtáros-tanároknak, magyar szakos pedagógusoknak és 
gyermekkönyvtárosoknak. A program második részében A mese útja – Boszorkány hava 
– Százarcú Boszorka rendezvénysorozat értékelésére került sor Matusné Gáll Éva 
programkoordinátor közreműködésével. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 9. Gyermekkönyvnapok rendezvénye volt a Tölgyesi Líviával tartott 

író-olvasó találkozó, melyre  június 3-án vártuk az irodalomkedvelő és alkotni vágyó 
gyerekeket, különösen azokat, akiknek kedvük lenne tovább írni a Matyesz és Lilla 
című meseregényt, vagy szívesen részt vennének a történethez kapcsolódó 
illusztrációkészítő pályázaton. 

         Oláh Rozália 

 
 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 
Internet használói tanfolyam  
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár 20 órás internet használati tanfolyamot 
szervezett Bagod községben a mozgókönyvtári szolgáltatás keretében. A kurzuson 11 fő 
vett részt, köztük 4 bagodi, 4 zalaszentgyörgyi, 1 zalaboldogfai, 1 hagyárosböröndi, 1 
ozmánbüki lakos. A foglalkozásokra 2010. február 1- március 8 között került sor.  
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3 Lásd részletesebben Fejesné Szabó Piroska cikkét az 59-60. oldalon. (a szerk.) 
 




